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Maksuttomia harrastuksia 16 – 29 –vuotiaille.  

Harrastepankin alla markkinoidaan kaikki Joensuun kaupungin Nuorisopalveluiden 16-

29 -vuotiaille tarkoitettu toiminta. Toiminnan sisältöihin pääset vaikuttamaan myös itse! 

Toiminta on avointa, sopimuksetonta, vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja maksutonta.  

 

Harrastepankin toimintoja ovat viikoittaiset liikuntavuorot ja lajikokeilut sekä etsivien 

asiakkaille tarkoitetut avoimet tapaamiset kuukauden viimeinen perjantai Whisperin 

Kulmalla tai ympäristössä, Hyvä Päivä –ryhmätoiminta, Nuorisoleirikeskuksissa 

järjestettävät Nuotta-valmennusleirit ja asiakkaille erikseen ilmoitettava toiminta sekä 

yksilöohjaukset. 

 

Harrastepankki 

 

Harrastepankin kalenteri on nyt päivitetty marraskuun 2019 osalta. Harrastepankin kalenteri 
on nyt vähän toisenlainen, koska sen on linkitetty Nuortenjoensuun harrastushakuun. 
Harrastepankki löytyy osoitteesta: www.nuortenjoensuu.fi/fi/etusivu/harrastepankki . 
 
Toiminnoista ilmoitellaan vanhaan malliin myös Saumat-sivustolla (www.saumat.fi). Saumat 
sivusto on Ohjaamon ylläpitämä verkkopalvelu, johon on koottu tarjolla olevaa ilmaista 
vapaa-aikaan, koulutukseen ja työhön liittyvää tekemistä ja toimintaa Saumoiksi. Nyt on 
mahdollisuus selailla näitä Saumoja ilman kirjautumista. Kirjautumistunnukset saat oman 
Ohjaamosta, . Saumojen kautta ilmoittautuneet voivat kerätä saumapisteitä ja sen kautta 
erilaisia palkintoja.  
 
Harrastepankin viikoittaiset vakiovuorot ovat Startti viikkoon maanantaisin klo 10.30-13.00 

ja lautapelit klo 13-15.00 Nuorisokeskus Whisperillä, kiipeily tiistaisin klo 15-17.00 Areenalla, 

kehonhuolto keskiviikkoisin Vesikossa klo 13-14.30, sisäjalkapallo ja salibandy 

vuoroviikoin torstaisin klo 14.30-15.30 Areenalla. Näiden lisäksi meillä on ohjelmassa 

8.10.(pe) klo 13-15.00 avantouintia Jääkarhujen majalla, kuntosalitreeniä ja uintia Vesikossa 

22.11. klo 13-16.00 

 

Harrastepankin tiedote marraskuu  

2019 2019 

http://www.nuortenjoensuu.fi/fi/etusivu/harrastepankki
http://www.saumat.fi/
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Etsivien toiminnat  

 

Hyvä Päivä -ryhmätoiminta 
 
Ryhmiin haku on jatkuvaa. Toiminta aloitetaan, kun seuraava ryhmä on saatu kasaan. Ryhmän 
järjestävät etsivän nuorisotyöntekijät ja kyseessä on suljettu ryhmä. Ryhmä kokoontuu yhteensä 
10 kertaa, tapaamisia on kerran viikossa ja yksi kokoontuminen kestää noin neljä tuntia.  
 Hyvä päivä -toiminta on yhdessä tekemistä, kokeiluja ja kokemusten jakamista. Käsiteltäviä 
teemoja ovat ruoka, arkirytmi, mielen hyvinvointi ja liikunta. Ryhmään ilmoittaudutaan suoraan 
etsivän nuorisotyöntekijän kautta. 
 
Nuotta-valmennusleirit 
 
Suomen nuorisoleirikeskuksissa tapahtuvat 2-4 vuorokauden kestävät leirit vahvistavat nuorten 
sosiaalisia taitoja, terveitä elämäntapoja ja arjenhallintaa elämyksellisten toimintojen avulla 
 

Etsivät järjestävät tapaamisia etsivän nuorisotyön asiakkaille joka kuukauden viimeinen 

perjantai. Kokoontuminen Whisperin Kulmalla (Torikatu 17). Luvassa on mukavaa tekemistä 

perjantai-iltaan avoimien ovien periaatteella. Toimintaa on joko Whisperin Kulmalla tai muualla 

etukäteisilmoittelun mukaisesti.  

Syksyn 2019 ohjelma 
 
22.11 keilaus 
20.12 joulusapuskaa 
 
 
Startti viikkoon loppuvuoden ajan maanantaisin klo 10.30-13 Whisperillä (11.11. 

kokoonnutaan Whisperin Kulmalle).  Ohjelmassa on välipalan valmistusta ja ihan rentoa oleilua 

ja tekemistä nuorten toiveita kuunnellen. 

 
Etsivien kanssa on mahdollisuus saada yksilö- tai ryhmäohjausta uinnin, kuntosalin ja 
taidemuseon merkeissä. 
 
Ota yhteyttä: Johanna Pirhonen 050 338 1520, Juha Uusitalo 050 331 7534, Niina Pippuri   
050 362 6833, Tiina Aalto 050 311 9553 ja Niina Tikka 050 331 6143 

Terveisin harrastepankkiiri, erityisnuorisotyöntekijä Heikki Lehmus (p. 0503626832), 

heikki.lehmus@joensuu.fi. Jos et halua tiedotetta niin voit ilmoittaa siitä allekirjoittaneelle. 
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